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LEGO® ÉPÍTJÁTÉK-KÉSZIET

f
^fakffitató LEGO* építckészteiék

>nbwö küroszrátyok. számára

ftiutó, születésnapi part:,
|
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CSUTSTOKTOL

TÁVIRÁNYÍTÓS helikopter
* BeEtéri használatra

* Többféle- repülési funkciövaL

pl. elöre/háírs, turbó stb.

* Integrált LED-vilagstással

SZUPER AR!

TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ
* 8 funkcióval és 2 sebességfokozaital

* L E ^fényszóróval és h-áísó lámpával

* Mirháiíny; 1;14

f.* n-

8499

cúrtronk
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VERSEHYAUTO-PALYA
Tartozékok: 2 (Eb vérSSrlyauii

2 db kontroliéi, transzformátor

* Könnyen íeiéjtftiietó, változatos páiyselemékkeí

egyenes szakaszok, kanyarok,

santemeíkedések. looping-résKk

Méret összeszerelve: kb. 245x86 cm

SZUPER ÁR!

TÁVIRÁNYÍTÓS MUNKAGÉP
* Kul- vagy beltéri játékhoz

* Valóságh funkciókkal, moícrh-angíikkai

és fényeffektusokkal

DÓíttpCí, markoló vagy traktor

* Hossz: kb. 37-45 cm

/db

11 999

JÁTÉK TEHERAUTÓ
* Kúkmbíó jármvek, mozgó résekkel

és számos tartozékkal

JÁTÉKJÁRM
- Tzoltóautó 2 kúFörtbozo íiasztóhanggaS. vagy

* Lánctalpas markoló, vagy

Rendr Porsche 3 különböz hangefíektuswl, vagy

* Markoló 2 gombbal a rakodókanál emeléshez

és leengedéséhez
* Hossz: kb. 22 cm

/db

Akfjfo [iWiy-W--^ i’i-.

F

,iJ i4lfi r.i^Jr, rHr«^Kalt>j!‘



CSÜTHTOKTOL

.•ktíHtf

Tzoltóállomás/ repufógép- /

autószerviz vámos
tartozékkal

JÁTÉKKÉSZ

b um^cj

JÁTÉK PARKOLÓHÁZ
* 3 em-eletteL 2 autóval

és számos tartozékkal

*

.•itt.

6999

afjjjf Jf.
SÜRGSSÉGIJÁRM

’A f nunwaap\

JÁTÉKAUTÓ-
KÉSZLET
* Többféle módéi I

és szín egy

készletben

SZUPER ÁR!

;5 db, ÍO ft/db

1999

* Fény és haíigeffektüsokkal

* Kinyitható ment’- / rendr-

/

szírlöautó. számos

tartozékkal

* HOS-SZ: tib- 33 cm

,'íj

6999
* Többféle- modell fény-

es hangeffektu sokkal un,

Méretarány: l;36

2499
TJShtfétú

gül



MESÉS JÁTÉKVILÁG*.

<£>7beft

KERETES PUZZLE
* Kedveit. méseSigurs

motívumokkal

15 vagy 30 részes

- Méret: kb. 27x19 C-:n

SZUPER AR!

599

jfr = WltmJe
Poóh

"iíisSsssErí

PUZZLE MESE-PUZZLE
* Kedvelt. meíeFiguras motívumokkal

100 feszes VlAXl kirakó. vagy

* 160 részes Panoráma kirakó, vagy

* 348 részes, mesefi^urés piczte

* Teljes hossz kirakva: kt>. 2,8 m a 9 különböz,

egymásba ilíesíthetö kirakó osszesltesztése esetén

i:..-
•••-

\

i'Trcfi

TÁRSASJÁTÉK/
JÁTÉKGYÜJTEMÉNY
• Ktsíséfc- és lo$kafej.lesjló játékok:

-'fcm^kfíresojéték, vagy

jáíekgyüjtemény: 50 különböz
iáikkal, pl. dcmin&
íablajéték stb,

AI"M4 Ití-Tftrtr 1'iV.r (ÍJ jJUj.0 líí i-iippr. .-Sl,



Sinort
sic

UCSAJTSTOKTDL

.’fil'WW

JATEKSZETT.
7 AZ 1-BEN
* 7 az 1‘ben készlet

lányoknak és. fiúknak:

pvszíJe: 30/Í&/60 részes

memóriajáték

- dominó
- kockajáték
- interaktív kvíz

4 Tartozék; I db. válaszokat

feltáró elektronikus toll

3999

LCD-JÁTÉKKONZOL
Kitörtbzó. kedvelt

mesetigutákkal

150 játékkal

Ssinee kijelz mérete:

kb: 2&

m

6999
IMBSt
GYERMEK RAJZTÁBLA
* Kútönbozö, kedvelt mesefigurákkal

4 Mágneses tábla tollai. radírral és 3 pecsét formával

STAR WARS JÁRMÜVEK
* Olló és ragasztó nélküli óssEeszérgsés

a könnyed játékélményhez

* 15/18/10 részes

* H«sz: kb. 21 cm

SZUPER AR! T&bbf4t*

STAR WARS /

BOSSZÚÁLLÓK FIGURA
* Méret: kb. 15 cm



'Wsí&í

Wlnnte
Poöh

GYERMEK KARÓRA GYERMEK ÉBRESZTÓRA
- Kiváló minség, kvarc óram
másodpercmutatóval

* Nemesacél ház textil szíjjal

/#

1999

* Kiváló minség, csendes, kvarc óram
* Könnyen, a mutatóval beállítható éhresztöfunkcíó

* Jól olvasható számlap kedveli mesefigu rákkal

m

1999

rabbié l*

UZSONMÁSDOBOZ-
KÉSZLET
* Méret: 1 db, kb. í 7x1 3x6,5 cm
és 2 db, kl>. 11x7,5x6 cm

4«U
rabbité
Mcitet

SZUPER ÁR!

(kéiiiel
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12 .01.

CSUTHTOKTÜL

A KREATIVITÁS BIRODALMÁBAN'

Y&bbf«ic
kiultt

3D-JATEKDISZLET / KIRAKÓ
Karion jálékdisriet vagy kirakó, ami fejleszd

a kreativitást és a motorikus képességeket

Egyszeren felépíthet az összeilleszt -rendszernek

köszönhetén, aló és ragasztó használata nélkül

SD-tátékdiszJel:

- lovagi udvar, 57 részes, vagy

- lovagi var. 55 részes, vagy

3-fcirakó;

SZUPER AR!

* vidék. tfésrfef

(ÜTi7

SZUPER AR!
’íéiitet

4999
WARF ^3

*'

'i-'ít'JjLk'

LEGO ÉPÍTJÁTÉK
* Különböz témájú,

szórakoztató UCG*
épitájátékok

Marin

2999

; Q B i

LEGO® EPITÖJATEK-KESZLET
* Szórakoztató LEGO 1

építökésztetek

kólónbtíí korosztályok számára

* Sportautó, születésnapi parti,

rendrautó stb. építéséhez

tieo

62 részes, vagy
- város, 80 részes 3499

mbféi*
Mutat



/Késztet

Füihcr PíJcc

SZUPER ARÍ
ÓRIÁS ÉPÍTÖJÁTÉK
* á Iwatí vitás, jí ügyesí-ég

és a téíbetí SépMldeiö

játékos fejlesztésére

* @0 részes késztet

iPtíIPSl

.•kíwUrl

4499

HABSZIVACS
J'ni k ÉPÍTKOCKA
* Fejleszti s kreativitási

és a motorikus képességékei t riiíi

iktulc r

2499

IB' taftesseíí
Jte :.L^

ELEKTRONIKAI
TANULÓ
JÁTÉKKÉSZLET
* Gatváníkus etem áltál

mükodtetel É óra. vagy

* Elektronig h&ngériéhelé

fényhatással, vagy

* Elektron! kus lati rí n| us

fény- és hanghatással,

* Elektronikus

móígá^ríékelö

hangjelzéssel

Többel,
kénifl-t

GYÉRNEK JÁTÉK
HANGSZEREK
* Gitár; 2 demo ha ngfelvéts' le l

és 3 ritmussal, vagy

* Állómikiofoffi: 4 ílemo

hangfelvétellel. vagy

1 Dob: 8 demo hangfelvétellel

.
és 3 rilnuísaal

AkíjíH IHÍÍZ-r^ fiSir .i; jJ-ípS liifi •-:! fijltij!-

01* !?



JÁTÉK SZERSZÁMOK
* Valóságh kialakítás,

fériy- és hangelfíklkkel

* J-iiték lúrú- Csavarozó, vagy

* Játék ütvefl, vagy

Játék sargk.csEszoló, vagy

- Játék fúrógép

SZUPER AR!

ídb

3399

J • * JÁTÉK KONYHA / MUNKAPAD
* Játék konyha

stabil, ütésálló konstrukció,

kiváló minség anyagúkból

íózést imitáló hanghatás és kattanó

hangot adó íoigóka peseták

- méret; kb, 47*83x23 cm,

puli magasság; kb. 45 cm. vagy

* Játék munkapad
robusztus állvány lyukakkal

ésS síersiámlartóvaf

- méret: Seb. 57*86x3.5 cm,

a munkafííülel magassága: kb. 47 cm

10999.

SzÉlnos. konyhai L^iiVöiict:

aprpfnyg ip f*;4k íc J^vcl.

tányérok. (vtonljö^ök,

ílf

IS
Rt&ER

tar Foi-ékk^l Ilii
11

*#

.IttUfeJ

elHit ftítiFS

MíIÍCt

Tühbfclí
k«aiLi;|

JÁTÉK TORTAKESZLET /

KASSZA
* Játék torta késsel: tártával, to/tálápáttak

poháíral, tányérral és kanalakkal, vagy

* Játék kas&tá: pénrtár, scanner. hangszóró, pénsfiók

érmékkel,, bankjegyekkel és hitelkártyával

JATEKKESZLET
* 7 1 12 / 20 vagy 32 részes játékkészleíek

fiúknak és lányoknak

* Szerszám**.":

m

- Orvosr koffer vagy ET|^
* Étlíégtet,togy

SütemétTykésilet

Aí Mnk A drlüfitkrt.il'rffl lániVviíJik WjWf-Or, h^lhMl r^-Vi VilLi" j,4-

jStó ]?



LJVARHO;

GYERMEKPOLC
Könny, stabil konstrukció

* Nyitott, könnyen áttekinthet tároló

- 9 tavsíieío léítti rekesz. megerösttell aljjal

* Méret; kb. 56x59,5*3.0 cm

SZUPER AR!

3499

UNITÉ [>"

QFfiCE

FILCTOLL XXL
* Stabií kúp alakú hegy>

nagy felül etekhez

és finom vonalakhoz

* A legtöbb textíliából

kimosható*

vízbáziséi tintával

ilZüb. ÍV fi'Üb

599

j v * 2 AZ 1-BEN TAROLODOBOZ
Könnyedén jáléfcszönyeggé alakítható

* ^
m LemosMö ídúlattel

Méret:

-dobozként-: kb, 31x31x31 cm
- sznyegként: kb. 93x93 cm

CReláncló

RAJZSABL.ONKÉSZLET
' 2 míntanyomat érdekes, színes példákkal

és 2 sablon színes rajzokhoz

ZSELÉS ZSÍRKRÉTA
* Lágy kréta ragyogó színekben

* Stabil manyag tokban:

a kéj; tiszta marad

az t,m Ft:«ty

1299 Te*bf4t«
PiCHlCt

4
RÉ51É9

AkiaH IHffi/V)' ÍW1I ,iJ O.U.-S r.íRj-, «ir«g^hlLtial< 11



QSUTííTOKTOL

LAU RA JÁTÉKBABA
HANGEFFEKTEKKEL
* Aranyos, éleih baba

24 kijrgntJtjTÖíiangífíé'kÉussJl

* Tartozék Gtimisüveggel ésetimival

* Méret: Jtb. 38 ccn

•k - KISLÁNYOKÁLMA

SZUPER AR!

JÁTÉK FÜRDKÁD KIEGÉSZÍTKKEL
* BabafúrdöJíád síjfiés bilivel, hint poros dobozzá, fésvel,

fiíivact&al
,
pítertVával és tflösdáktfévgl

* Max. 40 cm-es játék, babákhoz

fiurcír

2299
résks.

1 ... M'l.rrAlAnaVvKjAh NwaWc hVlhMI f W lahl'IÁ Júít J?



PLÜSSÁLLAT
* Játékhoz és aJváshtra

* Mártír S;b. 4Q cm

1999

Bimbó.
PÓNILOVAS
JÁTÉKKÉSZLET
+ Pónilvak, v^gy

+ P&nil&vak hinlyal

fkíwM

TibbftLu

SZUPER AR!

T«bbMiI«



TARTOZÉKOK:
3 db f,h Fiirt iii.ip

,

1 db Fcntfürt-silnp.

1 db pÁv huss té

í 4b iiti bji-íiS kicL^í-j

1 db MÚiiibbétél

CSÜTÖRTÖKTL

8499

SZUROFURESZ ^
3 tobozaiban állítható ingavágás a gyors

(únészetesbK ésm optimális ivek el<M$£h#z

ftgavagás nélküli sinistóbeáElitás

Üres;á.ralJ toketszám: Ü-3Í00 lököl/pérc

Vüjí/KrftéSység: maxóSÓ mm ílbs/8 mm íémtte

.Nokiáiról mta# vdgfettqfttiMft. 0 45 -ig

i-ézervezctés és LED-munkalanipa

Fúvófunkció fftrgácsmentes

vágásvanathj "
,

J\ s *—

Küls porelszívóhoz

csatldk&ztatható
;

,

t/H // Jj

K> / 1^4 “ iWSjesS
j^HL ‘

T! wsF

"

/ mwQ
r

W . M_ A

IGAZI EZERMESTEREKNEK*
/// PARK5JDE

SZÚRÓFÜRESZPENGE-KÉSZLET

Többfitá

kítiltt

* Fém (tesztet nemesacélhoz,

aíumináimuhoz slto,, vagy

* Fa é$ manyag késztet

fához, manyaghoz
és tápanyagokhoz, vagy

* Univerzális késztet iához,

manyaghoz és fémhez

{kéiíia

999
I

/// PARKSIOE

500W

ÜTVEFÚRÓ
* SokcldFalú készülék ül vefúrashoz,

fúráshoz és tsavarozáshoz

* Kiegészitá fogantyúval és mélységütkózövel

* Fokozatmentes forcfulalszám-szabályozás

* Dupla hüvelyül gyOfStOkménnyal

és ergonomikus markolallal

* Üresjárati lordulatszam:

50 3000 ford./perc

* Ütésszám: ma*. 4S.000 ütés/pere

* Furatálmérö: ma*. 25 mm fába/

10 mm betonba / 3 mm acélba

SZUPER AR!

5999
M AI Aítfli i drlfifítjM *>rrrt lAnd]iívi(.!AL WjW-flf, F’^iirfíl [t\tfZrrrf&r r rV-^'n V,;! .‘.ni
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flf PÁRK5 IDE

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ
* Egytiüvefyü gyórsbefógí írótolfrnány

* üresjárati fordulaiszám ü-/2- sebességfokozati: 0-400/
0-1 400 fcicíipflric _

' 60 pftrcíS gyorsító,

automatikus lekapcMlassal

Litium-iorT: akku; nía*. 20 V (?,0 Ah)

JBeVkíkgpcwló. fokozat mentes

fordulat szám-szabályozás és gyorsték

- Eeípilett LED-numkalímpa

technológia

^ mt£Slva

, (É!OTiU!am>i jjrai -

' Mindkét Oldalán mágneses biltar (Óval

TARTOZÉKOK'
1 dfr bK

.
syentüHíi

rifttárAlddebox

SZUPER ÁR!
/db

14999

i technológia

TARTOZÉKOK;
14 db-bil (í&rp=n),

1. db mágncEos
b itt ártó hs sül bitó

(50 wni).

1 dk 5á reléit* ka

$rbúj(.4tAv,%U

1 rjb lelíoísfH bité F kel

AKKUS VÁLTÓBITCSAVAROZÓ
* Beépítést bitvállórfob; a legfontosabb bitek

mindig kénnél vauink.

* Mágneses bittartóva! /Át!N,

Beépített itü>-ii!i.;r']ífi:;:i; ríf! \y^í|
Üresjárati foKfufatozám:

hb. 200 Jóid ./perc

• ütíuíívfán akku; ,

3.6 V (1500 rnAJh)

Minden feltöltés után 3x33 blue mobile percet adunk!

Töltsön fel!

3S0Q Ft s fettoltési címlettl extra 33, bármely irányba felhasználható percet is adunk!

At ajáaifeii £036. december Möl £017. fánüár A 3tf.?3bK» mobilé pece tnj&döi íöítöHfe ut*r% a fc4töliförö3 s&1 miiéit 30 naposi

belül belfoLijtín, bh* mobile há&zaXn beiül használható fel Minden; mininsum 3 SÓD Fl-os íeltólíés után /online vagy keresalüa

íeiiöjtíí esetén 3 000 Ft-os fektífcési cfmle«<SI)exua 33 perc jár. amely bármely beüöidi hálóíaiban felhasználható a féfetíitéstá! számító;:

30 napon bfüuí További Információ a wwsv.b|L!en>öbiJe.his cSdalon vagy a bice móbelo hátáEatáló] di^rwniewn hívható *35 30 440 HA 00

tefloncicámon,

n _ _nn b^e
mobile

u/A u/ ij perc

AltCiód IHIUVAkv-V .. v-i at jikiji rt+ö rnptarV rireftrlultuk 1 E
ft US Kwwufc)A * hannátt v>jy>»yVk* tlAjhi'Ca/r t-f. < rwUíi Aa kiíiWimsima Sówetó LijJlvwUttf W5ísiída'"!>v tii****;* Í0I* lí AtJ



CSUTfiTOKTOL

TíbMile
TIt ti

AURIOL
NI / FÉRFI KARÓRA SZETT
* Precíz Kvarc óram
' Víiáilö: E'fiSi. 3 tr*r

* N: ka -óra divatos L .a‘ :y 2 dó os

KarKtvél, vagy

* Fáríi karóra kiegészít

E.)t>r- vargy KílikoiíSZijjal
.

jk

\% III
IH

\m . ni

ELEGANCIA KARÁCSONYRA *

SZUPER ÁR!

* Elegáns, brhatású tároló

* Integrált (ókoriéi

* KiveKeíö Kiöfíkat yagy rekesszel

Méret;

- kb. 19x15x1 5 cm, vagy

- kb. 22*12x16 cm, vagy

- kb. 20x13x17 cm, vagy
- kb. 22*13x16 cm

AURIOL
ÓRATARTÖ DOBOZ
Védi a Karórákat a portól,.

a szennyezdésektl és a karcolásoktól

4 Bítialású doboz bársonybéfés&el

I 6 Különböz rekesz

kivehet óiapá mákkal

tárható, ablakos fedél, 2 Kulccsal

II Méreti

Kb, 17x9x16 cm„ vagy
- Kb. 33*9*10 cm

«e$Ki

REKLUOUÍ

CLAM

KS$HI

M( Ks : > ®
\l -XKl K*

esmcra
ÉKSZERTARTÓ DOBOZ

3499KeSHi
. Jl.jhtl.ii á :

íl*

NOI/FERFI PARFUH*
* Kififi&niült illatkmbi-

ftáciéK elegáns

üvegbe zárva

Kb.IbO ml

16 A| Mift & drliSf4L-M <-Wi lAHl'iHii iíít IfyíMfik-, hfejirfft r*4ií&™t*acl AMA Vllijíur*.

2t)!fc J'í *A i- •• j‘ raX«irtflrfi- íOíIÓ-m: ; * ’ K»r.l!y úti* lí? i*-rn-cfM!hfrTO



VITRIN
* Zárható vitrin gyjtemények tárfatára

* JO áthelyezhet polccal

Ka reá Hó le 111 lel te l és biztonsági üveggel

4 pdólókimétó lábbal

Méret; kb. 68 *l 110x20 cm

ALUMÍNIUM ÉRMEKOFFER
* 25 érme számára. 0 mai. 45 mm
* 5érmetá!ca, puha velúrtwcmattal

* tárható, 2 kulccsal

UVERGY
FÉRFI SÁL
* Kel kénesen puha anyagból

* Elegáns és sokoldalúan

kombinálható

* Méreti fcb. 28x162 cm

Méhn éra

AJÁNDÉKCSOMAGOLQ-PAPÍR
* Méret: kb. 0,7*5 m, 60 Ft/m

SZUPER AR!

AI"M4 l(flWSrr> iV'.'.F IU jJk.0 i4ífi rvipir, rffí-JjjViLfij!^ 17
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SZUPER ÁR! 10

17777

u>

HRNlilNÜ IMR TOUR HEAD

12.OL
CSUTHTKTL

i4di>

nrwr-HJiSO

RENPORCÉ
ÁGYNEMÜHUZAT
* Kelfemesí n püha. magas

panrurtlartalmú anyag

* ForniatartáSi. garantál

Santor-kikészítéóset

* Praktikus gombolással

* Níérel-

- párna; kb. ?ÖkÖÜ cm
- paplan; kb. ]4Qü.2üO cm

Hrt fltcrö

otdaUrf

LIVARHO..U:^
|

LED-MENNYEZETI LÁMPA
BLUETOOTH-HANGSZÓRÓVAL
* SeépUett ÖluetoottT-hangszóróval a vezeték nélküli

zenehallgatáshoz

- Szabályozható lényegein lámpa L28 tartós melegíebér

fény LED-de*

* Kombinált távirányító a lárnpa és az audió vezérléséire

- Hangszórókézelés mpbil, táblagép, laptop vagy asztalt

számítógép segitségévDi B Iues.ool I v-csa 13akozóva

l

* IdózítÖ funkció a lámpa automatikus lekapcsolásához

* Méret; kb. fii 40sS ent

26W

LIVARNO.tP#

LED-ALLQLAHPA
* Energiatakarékos és melegfehér

fény LED-nr»duliaÍ

* Kiváló minség fémkivitel matt nikkel- vagy

fényes króm dizájn

* Hálózati vezetékes lábkapc&olóval

* Méreti

- magasság: kb. 120-150 cm
kábelhossz: kt>. 1,8 ni



PORCELÁN CSÉSZEKÉSZLET
* Kiváló minségi pöTtéláflbÓI

* $?irtli¥n htttfíám Alátétekkel

* EsprÉSSo-csészükészlel.

6 f«EZ«S

* Cappu:cino csészekteztét*

í^ís C7IIDCD
6

R^fS
|

PL,>api- j.

>jVsaJ££T

A FZÉS SZERELMESEINEK*.
ÖERNESTO
3 AZ 1-BEN MOZSÁR KÉSZLET
* Lágyszárú fövények és fszerek zúzásához,

keménysaft, csokoládé stb. reszelésénél:

* 3 az 1-ben: mozsár, reszel és tál

* Méret: kb. Q 14
,
5*8 cm

SZUPER AR!

2599

SilvirCrlst
H.irc^ 3M ion:i

KENYÉRPIRÍTÓ
* Estrü hosszú rekeszek, 4 szelet tWStkényér pirításához

* Minségi rozsdamentes nemesacél ellappal és levehet

[artóiáccsat

* Kivehet morz saflók

* Fokozatmentesen állítható pi irtási fok

* leállító, kiolvasztó és melegít funkcióval

OERNESTO
DAMASZKUSZI SÉFh
* Különösen éles és szilárd

pengéj szakácsiéi kovácsolt,

damaszkuszi acélból

* Többréteg pengeszerkézet

jellegzetes mintázattal

* Tarlós markolat nagy

d lenálló képesség fából, vagy

* Kiváló, rozsdamentes

nemesacél nyéllel

* Pengeh-ossz: kb. 20 cm

*

9999
A

j
í lk-g te tí c (i CAidt ('vad dAmaitli"

J

a réU§cnkinl f4U»l^»ifrU

•BálfaJtÁkb^E Imlttkflilk iraetjfBk

cgym ins-al kombin ilva íj;

iny-n-jltfirriéftytég íi a rugalmattdo

aptlntátft egyen íúlyít adjik.

SiLV£KCR£S7
P -i-lurv -J-íi i,

ÜVEG VIZFORRALÓ
* Nemesacél rátétekkel és LED^es világitögyürüvel

* Automatikus biztonsági lekaírcsolással

8999

* Praktikus nyitógannb

az egykezes

használathoz

* Kivehet vízkö-

szüró betét

FráeeienBvft
ellen vjdett

ALcAd IHiiytmrl ft\ir ni lí-i-rS ri-,-4 rírÉ-Jvfjjlfkj^ 1Q
Á r>4n W*sir*3orüh)h m hmnift v>jy J*yVU^ t'tfjC'&'Oijt t-?, <n^i -<-1 ic '*r

, v*J>jnvmumu Sóvebfr IAí!«k<4<4f (wwHUtw t>i»ni+-í4 íOI* Lt X W



CSAJTflTKTL

Integrált konyhámé rLcj

(rnaü. & kg)

WWWUDLHU

ÍL*íikáet}iflnyv Ji b. 200
recept tét é:, tatöLthcto

re ccplal kaim a iá r-E.nL

SlA^toftVv
MIXERTARTÁIY:
KB. 2,2 L

CUlíír* pfU&

monsieur
cuisine D

Zöldségekhez

JZisiGKHOI Tí SUTÁKHOZ

SilveüCrest
riiUátJ^Ci

ft-flísda^.

men^ SZUPER AR!„MONSIEUR COUSINE PLUS"
TÖBBFUNKCIÓS KONYHAGÉP ' -J
* Többíunl(cE6s: f<5aé(Síi«, pirításhoz. gözjiároiá&hoz,

dagasztéshoz. mixetéshez,. keverés he?. aprításhoz,

pürésítéshez, amuUgtáláshoz, jégtJará^áshoz, méréshez stl>.

* 10 fokozatban beállílható sebességgel és kiegészít turbó funkcióval

* Balos járés tészták ósgssztásáliQz és [evesek, egytálételek stb. keveréséhez ®

' L evehet, nagy méret m«erlarlály tetféüef. betffljtönyiiós&ai es ntárópohérjBl

* 37-130 C közölt. 5 C-os tépésben állítható hmérséklet a pontos páíoáásftoz

LCD kijelz az id. sebesség. Iiméfsékíet stb. btáílitá&áftoz
o* ^ V

V AppStcre

1 FZFUNKCIÓ
]

|

MIXFUNKCIÓ

|

íqoqw
||

500 W

I FtSíi&stót I i db líp^s.

t db m ly

p.ir-a l ob étét

M KciSjttct I FfdtUtntüttö-

ny i I ,'i.e r. L .-s,

rvií-Top c!i ,i.r raL
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